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هضیلت همتر مدرد تدجه سع.ی است .ن ارن.گا با تکیه بر گلساتا  ،مهمتارین مداناع
وظیفااهگرایی و غایااتگرایی را نیااز تظلی نمددهاناا ..عااداملی مااد منفعااتطلبی و
مصلظتان.یشی از جمله مدانع هردی اخال گرایی است .همچنین نبدد رهاه معیشاتی از
زمره مدانع اجتماعی به شمار میآی..
واژههای كلیدی
سع.ی ،گلستا  ،رهتارشناسی اخالقی ،نمددهای اجتماعی دین
مقدمه
آدمی به سبب ضعف و نااتدانی هاه در وجادد او نهادهش.هاسات ،خادد را نیازمنا .باه
باورهای آسمانی احساس میهن ..قرآ به ضعف هطری انسا  ،اینگدنه اشااره میهنا.
«خلق اإلنسا ُ ضعیفاً  .انسا  ،ناتدا آهری.ه ش.هاست» (نساء .)28 ،البتاه هماین مساأله،
وی را بر آ می دارد تا خدیشتن را به ماورای هستی پیدنا .دها .و باه آرامشای نسابی
دستیاب ..قرآ دربارة تدجه بشر به ماورای خدد ،هن اام ضاعف و نااتدانی میگدیا.
«هإذا رَهَبُدا هی الفلکِ دَعَدَ اهللَ مُخْلصینَ له ال.ینَ .هن امی هه بر هشاتی سادار میشادن،.
خ.ا را پاه.النه میخدانن( ».عنکبدت .)65 ،بر این اساس میتادا گفات «دیان نتیجا
نخستین هدشش ان.یش انسا برای دستیابی به ندعی احساس امنیت در جها اسات»
(ناس .)7 1373 ،عالوه بر این در جهانی هه آدمی زیست میهنا ،.پ.یا.ههایی وجادد
دارد هه یا غیرقاب تجربه است یا به گدنهای است هه هرصات یکباار تجرباه هارد آ
بیشتر نیست .آ گاه مذهب بخشی از نیازهای آدمای را در خصادص شاناخت رازهاای
هستی برآورده میسازد .بنابراین شریعت دو هارهرد برای بشر داشتهاست؛ یکای ایجااد
حس آرامش و دی ری آمدزش روشی برای تفسیر رازهای هساتی .ایان ن ارش ،جنبا

رهتارشناسی اخالقی نمددهای اجتماعی دین 95 /
شخصاای/نیری شااریعت را ماادرد تدجااه قاارارداده اساات .در حااالی هااه دیاان دارای
هارهرد/رویکرد اجتماعی نیاز هسات؛ زیارا از یکساد انساا هایی باه آ پایبن.نا .هاه
«م.نیت» و داشتن «زیستاجتماعی» یکی از مشخصات بارز آنهاست 1و از سدی دی ار،
دین به سبب نمددهای بیرونی خدد حضدری ق.رتمن .در عرص اجتمااع دارد .بار ایان
اساس ،دین شام سه جنب نیری (هکری) ،عملی (رهتاری) و نهادی (اجتمااعی) اسات
(جاللیمق.م.)195 1379 ،
مسألهای هه مدرد نیر ن ارن.هگا است ،ایان اسات هاه هرماه از مبا.ع شاریعتها
دورمیشدیم ،جنبههای نیری ،و سااختار عملای و نهاادی ماذهب از هاارهرد/رویکرد
نخستین خدد دور ش.هاست .2این امر ،اهمیت تأم دوباره در سرمشام شاریعتها را
آشکار میسازد و واهاوی آرای بزرگا جامعه ایمانی را نسبت به سه مقدلهای هاه بیاا
ش ،.الزم مینمایان ..این تأما و واهااوی میتدانا .از منیرهاای تااریخی ،اجتمااعی و
سیاسی صدرت گیرد.3
از جمله رویکردهایی هه میتدا این سه منیر را از دریچ آ مدرد بررسی قارارداد،
مقدل اخال است .به این معنا هه هم نسبت مفاهیم نیری دین با اخال سنجی.ه شادد،
هم اخالقی بدد /نبدد رهتارهای دینی (آئینها و مناسک) تظلی شادد و هام اخالقای
عم هرد /نکرد نهادهای اجتماعی دین ارزیابی گردد.
مقال حاضر با رویکارد رهتارشناسای اخالقای ،جنباههای اجتمااعی دیان را هاه در
خادما دین نمدد مییاب .از خالل گلستا ساع.ی بررسای مای هنا ..علات برگزیا.
سااع.ی و گلسااتا نیااز از دو جهاات اساات؛ یکاای آ هااه سااع.ی خاادد هقیااه اساات و
دانشآمدخت مکتب نیامیه ،دی ر اینهه خدانن.ه در گلستا بیشاتر باا واقعیاات جامعاه
روبرو ست.
مظققا و سع.ی پژوها از منیرهاای مختلاف باه تظقیاق در گلساتا پرداختهانا..
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پارهای از این پژوهشها ،ن اهی ساختاری به این اثر داشتهان .و برخی نیاز مظتادای آ
را مدرد تدجه قراردادهان ..در حدزة ساختار به مباحثی مد ویژگیهای سبکی و مسائ
بالغی تدجه ش.هاست 4و در عرص مظتدا به تظلی آرای سیاسای ،اجتمااعی ،اخالقای،
تعلیماای ا تربیتاای ،تطبیااق آرای وی بااا دی اار ان.یشااهمن.ا و مباحاار روا شناساای
پرداختهان 5.اما با تدجه به بررسی هاه ن ارنا.گا انجاام دادهانا ،.پژوهشای مساتق باا
رویکردی هه در این مقاله م.نیربددهاست و با جامع آماری گلستا یاهت نشا ..روش
تظقیق نیز اسنادی (هتابخانهای) است.
 .1چیستی اخالق
دانشمن.ا اخال تعاریف متع.دی از اخال ارائاه هردهانا ..بار اسااس یکای از آنهاا،
اخال «به مجمدعه هضای و رذایلی اطال می شادد هاه در انساا باه صادرت ملکاه
درآم.هاست» (غرویا  .) 25 1379 ،دربارة هاربردواژة اخال نیز نیرات متع.دی وجادد
دارد .بر اساس یک دی.گاه این واژه مهار هاربرد دارد الف) یکی از نهادهاای زنا.گی،
ب)ملک راسخ نفسانی ،پ)رشت علمی ،ت)رهتار اخالقی (ضیائیهر 48 1388 ،ا .)54
در پژوهش حاضر منیدر از اخال  ،مجمدعه رهتارهایاخالقی است هه التزام دینیاارا
به آ بیشتر مدرد انتیار جامعه است.
 .2چیستی رفتارشناسی اخالقی
دانش رهتارشناسی ،بررسای هنشهاای انساا /حیدا و شاناخت سرمشام آ هاسات.
رهتارها ممکن است مبتنی بر غریزه/طبیعت باش .و یا منشأ یادگیرانه/اهتسابی داشتهباش.
(منینگ .) 46 1372 ،در این بین ،هر هار بین رهتارهای انسا و حیدا  ،این است هه
آدمی با عنصری به نام داوری اخالقی روبرو است هه به وسیل خدد هارد (وجا.ا ) یاا
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جامعه اعمال میشدد .با این بیاا  ،رهتارشناسای اخالقای ،بررسای مجمدعاه رهتارهاای
اخالقی (هضای /رذای ) با رویکردی اجتماعی است.
بیا بهترین رهتارهای اخالقی هه گروههای دینی ا هه مدضدع ایان مقالاه هساتن .ا
بای .به آ التزام داشتهباشن ،.و تدجه به ایان مساأله هاه اگار ایان اهاراد باه هنشهاای
نادرساات اخالقاای دسااتیازن .مااه تکانااههایی در جامعااه ایجاااد میشاادد ،در حاادزة
رهتارشناسی تظلی میشدد.
نکتهای هه نبای .از آ غاه مانا ،.ههام ایان امار اسات هاه در هرآینا .شاک گیری
رهتاراخالقی ،سه مسأله م.خلیت دارد .اول اینهه رهتاار اخالقای ،مبتنای بار یاادگیری
است؛ یعنی هرد ،آ ها را میآمدزد؛ خداه به نظد یادگیری تجربهای (سیف)265 1390 ،
و خداه به شک مَ.رسی .دوم اینهه در م دن ی شک داد مناسابات اجتمااعی آدمای
مدثر است .سدم اینهه رهتار اخالقی با سه رویکرد سنجی.ه میشدد .به این معنا هه آیاا
هع اخالقی از روی وظیفه تظقق یاهتهاست یا باا اتکاا باه نتیجاه صادرت عینای پیا.ا
هردهاست یا مبتنی بر نیت هرد شک گرهتهاست .هریک از این زمینهها در دانش اخاال ،
عندانی خاص مییابن .هه در بخشهای بع .مدرد تظلی واقع میشدن..
 .3وجودشناسی نمودهای اجتماعی دين
بر اساس مبانی جامعهشناسای ،اجتمااع از پانه نهااد بنیاادین تشاکی ش.هاسات نهااد
خانداده ،نهاد مذهبی ،نهاد آمدزشی ،نهاد اقتصادی و نهاد حکدمتی (هرساار118 1377 ،
و  .)119این نهادها هراخدر هارهردها و اه.اهشا «ال دی رهتار اجتماعی شایساته را در
مدقعیتهای گدناگد در اختیار هرد میگذارن( ».هدئن.)121 1386 ،
نکت شایا تدجه این است هه دین/نهاد مذهبی به عنادا حقیقتای صاامت ،نیازمنا.
قشری است هه آ را برای دی ار الیا های اجتمااعی گساترش دها.بنابراین در دایارة
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مذهب ،اصناهی وجدد مییابن .هه با شریعت پیدن.ی وثیق پی.ا میهنن .هاه مااهس وبار
آنها را به دو دست "دینآور" و "دینیار" طبقه بن.ی میهن ..منیادر از اولای ،پیاامبرا
هستن .و دومی ،خادماا دیان (جاللیمقا.م 121 1379 ،و  .)122دینیاارا در ادیاا
مختلف قالبها وشک های متع.دی دارن.؛ به عندا نمدنه در آیاین مسای "پااپ" ،در
هیش یهدد "خاخام" و در مذهب اسالم "هقیه/مفتی" طبقاتی هساتن .هاه وظیفا بسا
ان.یش دینی را برعه.هگرهتهان..
از منیر جامعهشناسای ،دینیاارا  ،نادعی نقشاجتمااعی بهشامارمیآین ..هار نقاش
اجتماعی ،انتیارات اجتماعی را میسازد هه شخص دارن.ة مدقعیات و پای اهاجتمااعی،
بای .آ ها را برآورده سازد (گی.نز .)44 1391 ،البتاه اناداعی نیاز دارد؛ یکای از آ هاا،
انتیارات اجباری است .به این معنا هه جامعاه از اهارادی هاه در پای اههاای مشخصای
هستن ،.رهتار مشخصی را انتیار دارد (روشبالو و نید  .)89 1371 ،یکی از مهمتارین
انتیارات اجباری جامعه از نهاد مذهبی "اخال م.اری" است .از بارزترین مصا.ا های
گریز از هنجارهای پذیرهته ش.ة جامعه ،این است هه هرد یا گروه ،ارزشها ،احساساات
و ریشههای مشترک میا اعضای جامعه را ا هه به ندعی انسجام و وح.ت اجتمااعی را
تضمین میهن .ا نادی.ه ان ارد و بر خالف آ عم نمای ..تدجه باه مفااهیم اخالقای را
میتدا از جمله ارزشهای مشترک و پذیرهتاه شا.ه دانسات هاه باه نیار میرسا .در
روزگار سع.ی به دست هرامدشی سپرده ش.هاست (زرینهدب 54 1386 ،و .)55
طبقاتی مد عاب.ا و پارسایا  ،هقیها  ،زاه.ا  ،درویشا  ،عالماا و قاضایا و هار
صنفی هه به ندعی با نهاد مذهبی پیدن .داشتهباش ،.از جمله نقشها/نمددهای اجتمااعی
است هه جامعه ،حساسیت بیشتری نسبت به آنا دارد .سع.ی با تکیاه بار هماین بااور
میگدی« .معصیت از هر هه در وجدد آی ،.ناپسن.ی.ه است و از علما ناخدبتر هه علم،
سالح جنگ شیطا است و خ.اون .سالح را مد به اسایری برنا ،.شرمسااری بیشاتر
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بدد» (سع.ی .)181 1384 ،در حقیقت انسا از آ منیر هه انسا است ،امکاا وقادع
لغزشها برایش هراهم است اماا از آ جهات هاه پای اه/شاأ اجتمااعی مییابا ،.هاار
سختتر/مظتاطانهتر میشدد.
از آ جا هه نمددهای اجتماعی دین ،همک هراوانی در دستیابی هرد به هدیت اخالقی
می هنن ،.سع.ی ،نیاارت اجتمااعی خادیش را از منیار رهتارشناسای اخالقای اعماال
مینمای..
 .4رويکردهای رفتارشناسی اخالقی نمودهای اجتماعی دين
اگر منیدر از اخال  ،رهتار اخالقی باش .ا منا هه پیش از این گذشات ا آ گااه یاک
عم اخالقی را با سه رویکرد میتدا بررسی هارد .گااهی ماالک ،خادد عما اسات
بیآنکه به نتیج عم تدجاه داشاته باشایم؛ در ایان مادرد وظیفا آدمای ،پایبنا.ی باه
رهتارهای اخالقی است در هر شرایطی؛ یعنی بروز عم غیراخالقی با ایان تدجیاه هاه
شرای و مظی  ،این گدنه ایجاب میهرد به ش.ت ناپسن .است .این رویکرد را در علام
اخال «وظیفهگرایی اخالقی» مینامن..
گاهی در داوری اخالقی ،آثار و نتایه عم  ،م .نیر است .به این معنا هاه هارد بایا.
پیش از انجام هر هعلی ،آثار و نتایه مثبت/منفی رهتار خدیش را م.نیر قارار دها ..ایان
رویکرد «غایتگرایی اخالقی»نامی.ه میشدد.
گاهی منش/شخصیت/نیت هرد ،نیکی یا زشتی عملای را مشاخص مای هنا ..هاه باه آ
«هضیلتگرایی اخالقی» گفته میشدد (مصباح یزدی 27 1392 ،ا  25؛ قانعی.)192 1388 ،
با ن رشی دقیق به گلستا سع.ی و ندع ن رش وی نسابت باه نمددهاای اجتمااعی
دین ،میتدا ن رش وی را به ترتیب بسام ،.ذی سه عندا وظیفهگرایی ،غایتگرایی و
هضیلتگرایی اخالقی طبقهبن.ی و تظلی هرد.
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 .1.4وظیفهگرايی اخالقی
بر اساس اخال وظیفهگرا ،آدمی تظت تأثیر عدام /شرای  ،حاق نا.ارد هاه خاالف
اصدل اخالقی عم نمای .بلکه اخالقی بدد /نبدد انسا در شرایطی احراز میشدد هاه
بتدان .بر وظیف اخالقی خدیش پای.ار بمان..
در این بخش بای .برای سه پرسش ،پاسخ بیاابیم؛ پرساش اول وظاایف هار یاک از
سطدحی هه با مذهب در پیدن .هستن .میست؟ پرسش دوم این وظایف ،هردی هساتن.
یا اجتماعی؟ پرسش سدم این وظایف از سدی ه.ام مرجع ،تعیین/تعریف ش.هاست .به
تعبیر دی ر آیا انسا ها (جامعه) مرجع تعیین وظیفه بددهان .یا مذهب؟
بر اساس حکایت پیش رو ،عم.هترین وظیف عاب.ا /پارسایا /زاه.ا  ،یکای «تدجاه
به/دست یری از دی را در قالب بخشش مال» است و دی اری «تارک ریاهااری» اسات.
اولی در حدزة وظیف اجتماعی جاای میگیارد و دومای در زمینا وطیفا هاردی معناا
مییاب « .جدانمرد هه بخدرد و ب.ه .به از عاب.ی هه نخدرد و بنه ..هر هه ترک شهدات
از بهر قبدل خلق دادهاست از شهدتی حالل در شهدتی حرام اهتادهاست.
عابد كه نه از بهر خددا گوشده نندیند

بیچدداره در ینینددر تاريددی چدده بینددد»
(سعدی.)180 :1384 ،

این حکایت نیز طمعورز نبدد را از وظاایف میدانا .هاه در ساط اخاال هاردی
مطرح میشدد «مرد بی مروت ز است و عاب .با طمع رهز .
ای بدده نددامود كددرده جامدده سدد ید

بهددر دندددار خلددم و نامدده سددیاه

دسدددو كوتددداه بايدددد از دنیدددا

یسددتین خددوه دراز و خددوه كوتدداه»
(همان.)184 :

و یا
«یکی از ملدک شنی.م هه شبی در عشرت روز هرده بدد و در پایا مستی میگفت
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ما را به جهان خوشتر از اين يی دم نیسو كز نیی و بد اندينه و از كس غم نیسو.

درویشی برهنه به سرما بیرو خفته بدد .بشنی .و گفت
ای ینكه به اقبال تو در عالم نیسو

گیرم كه غمو نیسو ،غم ما هم نیسو؟

ملک را خدش آم ..صرهای هزار دینار از روز بیرو داشت و گفت دامن با.ار ای
درویش .گفت دامن از هجا آرم هه جامه ن.ارم .ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت
ش .و خلعتی بر آ مزی .هرد  ...درویش آ نق .و جنس را باه انا.ک ما.تی بخادرد و
پریشا بکرد و به طمع بازآم( »... .سع.ی.)67 1384 ،
سددای مری.پروری به منیدر دستیابی به اقت.ار معندی ،از خصلتهای ناپسن .هاردی
است هه دامنگیر دینیارا می شدد «عاب.ی را پادشاهی طلب هرد .عابا .ان.یشای .هاه
دارویی بخدرم تا ضعیف شدم م ر اعتقادی هه در حق من دارد ،زیادت شدد .آوردهانا.
هه داروی قات بخدرد و بمرد» (هما  .)93این مسأله در ایان حکایات نیاز مظسادس
است « زاه.ی مهما پادشاهی بدد .مد به طعام بنشستن .همتر از آ خدرد هاه ارادت
او بدد و مد به نماز برخاستن .بیش از آ هرد هه عادت او بدد تا طن صاالح در حاق
او زیادت هنن ... .مد به مقام خدیش بازآم .سافره خداسات تاا تنااولی هنا ..پساری
داشت صاحب هراست .گفت ای پ.ر به دعدت سلطا طعام نخدردی؟ گفات در نیار
ایشا میز نخدردم هه بکارآی ..گفت نماز را هام قضااهن هاه میازی نکاردی هاه باه
هارآی( ».هما .)88
از جمله وظایفی هه در حدزة اخال هردی طارح میشادد "ن.اشاتن غارور" اسات
«عاصی هه دست بردارد به از عاب .هه در سر دارد( »6هما .)184
از دی ر وظایفی هه در عرص اخال هردی جای میگیرد ،این اسات هاه زاه/.عابا.
واقعی ،بای .مناا مفهادم "دلهنا .از دنیاا/آلدده نشا .باه آ " در دروناش نهادیناه
ش.هباش .هه در رویارویی با آ دلبساته نشادد «یکای از متعبا.ا شاام منا .ساال در
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بیشهای زن.گانی هردی و برگ درختا خدردی ،یکی از پادشاها به حکام زیاارت باه
نزدیک او رهت و گفت اگر مصلظت بینی در شهر از بهار تاد مقاامی ساازم هاه هارا
عبادت ،به از این دست ده .و دی را هم  ...به صالح اعماال شاما اقتا.ا هننا ..زاها.
قبدل نکرد  ...وزرا گفتن .پاس خاطر ملک را روا باش .اگر من .روزی به شهر ان.ر آیی
 ...عاب .به شهر درآم ... .عاب .طعامهای لطیف ،خادرد گرهات و هسادتهای نییاف
پدشی[ .گرهت]  ...و  ...هی الجمله دولت وقات مجمادع ،باه روز زوال آما ... .بااری
ملک به دی .او رغبت هرد ،عاب .را دیا .از هیتات نخساتین ،ب ردیا.ه  ...بار ساالمت
حالش شادمانی هرد و از هر دری سخن گفتن .تا به انجام سخن ،ملک گفات مان ایان
هر دو طایفه را دوست میدارم از عالمیا  ،یکی علما و دی ر زهاد را .وزیر هیلسادف ...
گفت  ...عالما را زر ب.ه تا دی ر بخدانن .و زاها.ا را میازی ما.ه تاا زاها .بماننا».
(سع.ی 102 1384 ،ا .)100
"نفس ناپرستی" و "صبرپیش ی" از جمله وظایف هردی است «پارسایی را دی.م باه
مظبت شخصی گرهتار ،نه طاقت صبر و نه یارای گفتاار .منا.ا هاه مالمات دیا.ی و
غرامت هشی.ی ،ترک ن فتی  ...باری مالمتش هردم هه عق نفیسات را ماه رسای .هاه
نفس خسیس غالب آم( »... .هما  .)134ساع.ی در جاای دی ار باا هماین رویکارد،
حکایت عالمی را بیا میهن .هه او نیز سرندشتی همچد این پارساا دارد «دانشامن.ی
را دی.م به هسی مبتال ش.ه و رازش بر مال اهتاده  ...باری به لطاهتش گفتم دانم هه تد را
در مظبت این ،منیدر علتی و بنای مددت بر زلتی نیست؛ پس باا وجادد مناین معنای،
الیق ق.ر علما نباش .خدد را متهم گردانی .و جدر بیادبا برد  .گفت ای یار ،دسات
عتاب از دامن روزگارم ب.ار هه بارها در این مصلظت هه تد بینی ،ان.یشه هردم و صابر
بر جفای او سه تر آی .همی هه از نادی .او» (هما  .)137قاضای ایان حکایات نیاز
اینگدنه است «قاضی هم.ا را حکایت هنن .هه با نعلبن .پسری سرخدش بادد و نعا
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دلش در آتش .روزگاری در طلبش متلهف بدد و پدیا  ،و مترص .و جدیا ( »...سع.ی،
.)145 1384
با تدجه به نقشی هه شریعت بر عه.ة هقیها نهاده است ،7بایا .میاا ماردم باه مهار
رهتارهنن .تا رحمانیت خ.ا و مذهب ،نمدد عینی یاب ..در حقیقات وظیفا آ هاا تاالش
برای تظقق این امر است .این ندع وظیفهگرایی در حدزة اجتماع طارح میشادد اماا در
روزگار سع.ی منین نیست
«سدددرهنط ل یدددد خدددوی دلددددار

بهتدددددر ز فقیددددده مدددددردمیزار»
(همان.)184 :

شخصیتی هه در حکایت پایش رو ،نقاش پا.ر هقیاه را دارد ،وظیفهگراسات .وی معتقا.
است وظیف آدمی آمدختن دانش است .درست است هه پارهای از بزرگا به اصا اخالقای
مطابقت قدل و هع عم نمینماین .اما آدمی نبایا .خادد را از آناا مظاروم ساازد .داناش
آمدزی و هرهیخت ی جزء اخالقیات هردی است «هقیهی پ.ر را گفات هایا از ایان ساخنا
رن ین متکلما در من اثر نمیهن .به حکم آ هه نمیبینم مر ایشا را هعلی مداهق گفتار؛
تدددرن دنیدددا بددده مدددردم یموزندددد

خويندددتن سدددیم و غلددده اندوزندددد

عددالمی را كدده گفددو باشددد و بددس

هرچدده گويددد ،ن یددرد اندددر كددس

عددالم ین كددس بددود كدده بددد نکنددد

ندده ب ويددد بدده خلددم و خددود نکنددد

 ...پ.ر گفت ای پسر به مجرد خیال باط نشای .روی از تربیت ناصاظا ب ردانیا .و
علما را به ضاللت منسدب هرد و در طلب علم معصدم از هدای .علم ،مظروم مان... .
كدددردار

گف دوع عددالم بدده گددون جددان بنددنو

ور نماندددد بددده گفتدددن

باطددا اسددو ینچدده مدددعی گويددد

خفتدده را خفتدده كددی كنددد بیدددار

مددرد بايددد كدده گیددرد اندددر گددون

ور نوشددته اسددو دنددد بددر ديددوار»
(سعدی 103 :1384 ،و .)104
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یکی از نقاط قدت گلستا این است هه سع.ی تنها به نقادی اهتفا نمیهن ،.بلکاه در
هر مدرد ،نمدنههای مثبت را نیز نشا میده .8.از جمله ،حکایتی هاه در اداماه میآیا،.
بیا حال پارسایی است هه از منیر اخاال وظیفاهگارا ،پیدساته خادد را ماالزم ارزش
اخالقی "شکر" میدان« .پارسایی را دی.م بر هنار دریا هه زخم پلنگ داشت و باه هایا
دارو به نمیش ..م.تها در آ رنجدر بدد و شکر خ.ای  ...گفتی .پرسی.نش هاه شاکر
مه گدیی؟ گفت شکر آ هه به مصیبتی گرهتارم نه به معصیتی» (هما .)91
باز با همین رویکرد ،حکایت پارسایی را بیا میهن .هه از پای اه اجتمااعی خادیش
م.د میجدی .و به وظیف اخالقی خدیش عم نمدده با ظلم مداجهه مینمای« .یکای از
ملدک بیانصاف ،پارسایی را پرسی .از عبادتها ه.ام هاض ترست گفت تاد را خاداب
نیم روز تا در آ یک نفس خلق را نیازاری» (هما  )67و یا این حکایت «خرقهپدشی
در هاروا حجاز همراه ما بدد؛ یکی از امرای عرب مر او را ص .دینار بخشای.ه بادد تاا
نفقه هرزن.ا هن ..دزدا خفاجه ناگاه بر هاروا زدن .و پاک ببردن ..بازرگاناا گریاه و
زاری هرد گرهتن .و هریاد بیهای.ه خدان ... .م ر آ درویش صال هه برقرار خدیش
مان.ه بدد و تغیری در او نیام.ه .گفتم م ر آ معلدم تد را دزد نبرد؟ گفات بلای بردنا.
ولیکن مرا با آ الفتی منا نبدد هه به وقت مفارقت ،خسته دلی باش( ».هما  .)143بر
اساس وظیفهگرایی ،از اساسیترین اخال درویشا تعلاق ن.اشاتن اسات هاه بااز ایان
مسأله در حدزة اخال هاردی طارح میشادد .ساع.ی ایان خصالت را در خرقاهپدش
حکایتی هه بیا ش ،.به غایت میدی.هاست.
بر اساس نمدنههایی هه بیا ش ،.اوال هسانی هه نمدد اجتماعی دین به شمار میرون.
بای .به وظایفی مد ترک ریا ،تارک طماع ،تارک دی ار هریبای (مریا.پروری) ،نفاس
ناپرستی و صبر تدشهگی ،دلبسته دنیا نش ، .تالش برای آمادختن ،دسات یری از دی ار
اهراد جامعه و مهرورزی با مردم عم نماین ..ثانیا بیشترین بساام .وظاایف اخالقای در

رهتارشناسی اخالقی نمددهای اجتماعی دین 105 /
حدزة هردی بدد و تنها دو مدرد جنب اجتماعی داشت .بنابراین بست ا مذهب ابت.ا بای.
خدد را از هر آالیشی پاک هنن .تا بتدانن .به وظایف اجتماعیشا عم هنن ..ثالثا مرجع
تعیین بخش اعیم وظایف اخالقی ،انسانی بادد و هقا یاک مادرد آ (مهارورزی) از
جانب مذهب بدد.
 .2.4غايوگرايی اخالقی
یکی از مهمترین مسائلی هه نخبهگا جامعه ا به طادر عاام ا بایا .متدجاه آ باشان،.
غایت/نتیجهان.یشی است .به این معنا هه در هر هنش اجتماعی ،هماداره بایا .سارانجام
آ نیز مدرد نیر باش ..سع.ی به نیکی متفطن است هه رهتارهای این ساط از جامعاه،
تکانههایی (مثبت/منفی) در جامعه ایجاد میهن ..اینهه وی حکایت اندشاروا عاادل را
در باب سیرت پادشاها بیاا هردهاسات ،اتکاا باه هماین مساأله دارد «آوردهانا .هاه
اندشروا عادل در شکارگاهی ،صی.ی هباب هرده بدد و نمک نبدد .غالمی را به روساتا
هرستاد تا نمک حاص هن ..گفت زینهار تا نمک به قیمت بستانی تاا رسامی ن اردد و
دیه خراب نشدد ...
اگر ز باغ رعیو ،ملی خدورد سدیبی
به دنج بیضه كه سل ان ،ستم روا دارد

بریورنددد غالمددان او درخددو از بددی
زنند لنکريان

هزار مدرغ بده سدی »
(همان.)74 :

حکایت پیش رو نیز از این منیر قاب تظلی است هه رهتار بزرگا در ساطی هاال ،
جامعه را به صالح یا هساد بکشان« .یکی از هضال تعلیم ملک زادهای همیهرد و ضرب
بیمظابا زدی و زجر بیقیاس هردی .باری پسر از بیطاقتی شاکایت پایش پا.ر بارد و
جامه از تن دردمن .برداشت .پ.ر را دل بهم برآم ..استاد را بخدان .و گفت پسرا آحاد
رعیت را من.ین جفا و تدبیخ روا نمیداری هه هرزن .مرا! سبب میست؟ گفت سبب آ هاه
سخن ان.یشی.ه بای.گفتن و حرهت پسن.ی.ه هرد همه خلق را علی العمادم و پادشااها را
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علی الخصدص؛ به مدجب آ هه بر دست و زبا ایشا هرمه رهته شدد هار آیناه باه اهاداه
ب دین ،.و قدل و هع عدام الناس را من.ا اعتباری نباش( ».سع.ی.)155 1384 ،
نقش نمددهای اجتماعی دین ا علیالخصدص ا در ایجااد جریا هاای مثبات/منفی
اجتماعی بسی ق.رتمن.تر است .در تظلی این مسأله بای .گفت بیتدجهی به آثار/نتاایه
اجتماعی رهتارها ،دو نتیج عم.ه دارد؛ یکی از دسات داد رهباری اخالقای جامعاه و
دی ری سست ش .پایههای اعتقادی جامعه.
 .1.2.4از دسو دادن رهبری اخالقی جامعه
از دست داد رهبری اخالقی جامعه به این معناست هه نمددهاای دینای جامعاه در
اثر رهتارهای ناسنجی.ه ،حدزة نفدذشا آرام آرام هاساته میشادد .در نتیجاه ،مرجعیات
هکری/اخالقی به دست هسانی میاهت .هه ا شاای .از اسااس ا شایسات یهای الزم را
ن.اشته باشن ..بنابراین هنش را اجتماعی هه به ندعی باا ماذهب درپیدنا .هساتن ،.بایا.
خدد نتیج اعمالشا را به دقت رص .هنن..
از ن اه سع.ی ،عالمانی میتدانن .رهبری هکری/اخالقی جامعه را در دست گیرن .هه
با تکیه بر مسأل نتیجهگرایی ،از شایدههای تارویه ماذهب باه شاکلی عالماناه و باهجا
استفاده هنن « .یکی از علمای معتبر را مناظره اهتاد با یکی از مالح.ه  ...و به حجات باا
او برنیام ..سپر بین.اخت و برگشت .هسی گفتش تد را با من.ین علم و هض با بیدینی
حجت نمان.؟ گفت علم من قرآ است و ح.یر و گفتار مشایخ ،و او با.ینها معتقا.
نیست و نمیشندد .مرا به شنی .هفر او مه حاجت ( »...هما .)129
همچنین دانشمن.ی هه در برابر هجیها و هاستیها ،سکدت مینمایا ،.در اثار ریشاه
دوان .انظراهات ،دی ر تاب و تدانی برای خشکان .ناراستیها ن.ارد «عاالم را نشاای.
هه سفاهت از عامی به حلم درگذارد هه هر دو طرف را زیا دارد؛ هیبت این هام شادد
و جه آ مستظکم» (سع.ی.)181 1384 ،
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و یا عالمی هه بیتدجه به خاتمت هار ،دست نیاز پیش اربابا ثروت دراز مینمایا،.
از مقام و نفدذ خدیش میهاه« .یکی از علما ،خدرن.ة بسایار داشات و هفااف انا.ک.
شکایت حال خدیش پیش یکی از بزرگاا هاه در حاق وی حسان ظنای بلیا داشات
ب فت .روی از تدقع او درهم هشی .و تعرض سدال از اه ادب در نیرش ناپسن .آما.
 ...آوردهان .هه ان.هی در وظیف او زیادت هرد و بسیاری از ارادت هم» (هما .)113
همچنین ان.یشهمن.انی هه خدد دمار گمراهیهاای اخالقای هساتن ،.دی ار م دناه
میتدانن .از ق.رت معندی خدیش در راستای تعالی جامعه م.د جدین« .یاد دارم هاه در
ایام طفلی ،متعب .بددمی و شاب خیز و مدلاع زها .و پرهیاز .شابی در خا.مت پا.ر ...
نشسته بد دم و همه شب دی.ه برهم نبسته و مصظف عزیاز درهناار گرهتاه ،و طایفاهای
گرد ما خفته .پ.ر را گفتم یکی از ایناا ساربرنمیدارد هاه دوگاناه ای ب ازارد .مناا
خداب غفلت بردهان .هه گدیی نخفتهان .هه مردهان ..گفت جا پ.ر تد نیز اگار بخفتای
به هه در پدستین خلق اهتی» (هما  .)89و یا
«عدددام ندددادان دريندددان روزگدددار

بدددده ز داننددددمند نادرهیزگددددار

كدددان بددده نابیندددايی از راه اوفتددداد

بود و در چاه اوفتداد»

وين دوچنم

(همان.)181 :

 .2.2.4سسو شدن دايههای اعتقادی جامعه
در حدزة رهتارشناسی پیدست ا مذهب ،این نکته مهم است هه سارانجام تالشهاای
آنا بای .به گسترش ایما  ،تعالی اخالقی جامعه و گرایش به مذهب منجر شدد اماا باه
دلی رعایت نش .اص غایتان.یشی ،باه اسام تارویه شاریعت ،رهتارهاایی صادرت
میگیرد هه نتیجهای معکدس دارد .سه حاهیت ذی را از منیری هاه گذشات ،میتادا
تظلی هرد «ناخدش آوازی به بانگ بلن .قرآ همیخدان ..صااحب.لی بار او ب ذشات.
گفت تد را مشاهره من .است؟ گفت هیا .گفت پس مرا زحمات خادد همیدهای؟

 / 108پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،شمارة بیست و هفتم ،پاییز 1394

گفت از بهر خ.ا میخدانم .گفت از بهر خ.ا مخدا .
گددر تددو قددرین بدددين نم د خددوانی

ببدددددری روندددددم مسدددددلمانی»
(سعدی)132 :1384 ،

و یا «یکی در مسج .سنجار بتطدع بانگ نماز گفتی به ادائی هه مستمعا از او نفرت
گرهتن.ی و صاحب مسج ،.امیری بدد عادل ،نیکدسایرت ،نمیخداساتش هاه دل آزرده
شدد .گفت ای جدانمرد ،این مسج .را مدذنان .ق.یم؛ هر یکی را پنه دینار میدهم ،تاد
را ده دینار ب.هم تا جایی دی ر روی .بر این سخن اتفا اهتاد و برهت .بع .ازما.تی باه
گذری پیش امیر بازآم .و گفت ای امیر بر من حیف هردی هه به ده دینارم میدهن .هاه
جایی دی ر روم و قبدل نمیهنم .امیر بخن.ی .و گفت زینهار تاا نساتانی هاه باه پنجااه
دینار راضی گردن..
به تینه كس نخراشد ز روی خارا گعا

چنانكه بانط درشو تو میخراشدد دل»
(همان 131:و .)132

و یا «خطیبی هریهالصدت ،خدد را خدش آواز پن.اشتی و هریااد بیهایا.ه داشاتی ...
مردم قریه به علت جاهی هه داشت بلیتش میهشی.ن ... .تا یکای از خطباای آ بادم ...
باری به پرسی .رهتش .گفت تد را خدابی دی.هام ،خیر باد .گفت مه دی.ه ای؟ گفات
منا دی.می هه تد را آوازی خدش بددی و خلق از نفست در آسایش بددنا.ی .گفات
این مه مبارهخدابی است هه دی.ی هه مرا بر عیب خدد واقف هاردی .معلادم شا .هاه
آواز ناخدش دارم و خلق از نفسم دررنجن( ».هما .)131
.3.4

فضیلوگرايی اخالقی

اخال هضیلت ،مبتنی بر شخصیت و نیت هرد است .این گرایش اخالقی بر این باور
اساات هااه در هرآیناا .شااک گیری رهتااار ،پاایش از آ هااه خاادد عماا مهاام باشاا،.
نیت/شخصیت عام  ،ارزشمن .است .مه بسا رهتاری در ظاهر ناپسن .اسات ،اماا وقتای
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شخصیت عام  ،مدرد واهاوی قرارمیگیرد ،مشاخص میشادد هاه در پاس پشات آ ،
اه.اهی اخالقی وجدد دارد.
وقتی از این منیر به تتبع گلستا میپردازیم ،میبینیم هه به لظاس بساام.ی ،ساع.ی
همتر به این مقدله پرداختهاست .علت این امر با ن رش جامعهشناساان ساع.ی در ایان
هتاب پیدن .دارد .از آ جا هاه در جامعاه ،نقشهاا بار اسااس هنجارهاای مشاخص و
پذیرهته ش.ه به هارهرد اجتماعی خدیش مشاغدل هساتن ،.بناابراین دو اصا عما باه
وظایف و تدجه به نتایه رهتارها ،بیشاتر اهمیات مییابا ..حتای در برخای از عباارات
گلستا  ،منا مسأل وظیفهگرایی و غایتان.یشی درهم تنی.هاست هه آدمی متفطن ایان
معنا میشدد هه اص  ،وظیفهگرایی است و اگر هسی به مجمدعه وظایفی هاه جامعاه یاا
مذهب بر عه.ة او نهاده به نیکی عم هن ،.نتایه نیک حاص میشدد .باه عنادا مثاال:
«عالم ناپرهیزگار ،هدر مشعلهدار است» (سع.ی .)170 1384 ،یکی از مهتارین وظاایف
نمددهای دینی ،تدجه به صالح و تقداست هه اگر باه واقاع درونای شادد ،هام بیناایی
میده .و هم آنا را به شعلههای ه.ایت تبا.ی مینمایا ..در نتیجاه ،جامعاه ها.ایت
میشدد «یکی را گفتن .عالم بیعم به مه مان .گفت به زنبدر بیعس » (هما .)184
و یااا « ...عااالم بیعم ا  ،درخاات بیباار [اساات]( »...همااا  .)183از دی اار وظااایف
درپیدست ا با مذهب ،این است هه اعمال خدیش را بار سخنانشاا منطباق نماینا .تاا
نتیج آ اوال تثبیت این مسأله در میا مردم باش .ثانیا مردم ه.ایت اخالقی شدن..
به هر ترتیب اخال هضیلت ،زمانی مظقاق میشادد هاه عاما از قا.رت روحای و
باطنی ،و ظرهیت باالی معندی برخدردار باش ..و منا هه مشخص است ،همداره جامعه
از متدسطا تشکی میشدد و انسا هایی با این ویژگیهاا ،در اقلیات هساتن ..بار ایان
اساس سع.ی به بس و گسترش مقدل هضیلتگرایی اخالقی نمیپردازد زیرا باه نیکای
می دان .هه این امر به ندعی منجر به هرج و مرج اخالقای میشادد .باه نیار مای رسا.
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اخال هضیلت هرآین.ی است هه در بستر جامعا آرمانی/آرماا شاهر مظقاق میشادد.
حکایاتی هه در ادامه میآی .به ندعی با مقدل هضیلتگرایی در پیدن .است.
«یکی را از مشایخ شام پرسی.ن .هه حقیقت تصادف میسات؟ گفات از ایان پایش،
طایفهای در جها پراگن.ه بددن .به صدرت و به معنی و ایان زماا قادمی باه صادرت
جمعن .و به دل پراگن.ه.
چو هر ساعو از تو به جدايی رود دل

بدده تنهددايی اندددر ،نددفايی نبینددی

ورت جاه و مال اسو و زرع و تجدارت

چو دل با خدای اسو ،خلدوت نندینی»
(سعدی 96 :1384 ،و .)97

همچنین این حکایت «یکی از جمله صالظا به خداب دی .پادشاهی را در بهشت و
پارسایی در دوزخ .پرسی .هه مدجب درجات این میست و سابب درهاات آ ؟  ...نا.ا
آم .هه این پادشاه به ارادت درویشا در بهشت است و این پارسا باه تقارب پادشااها
در دوزخ.
دلقو به چه كار یيد و تسدبی و مرقد ؟

خود را ز عماهای نکوهیدده بدریدار

حاجو به كاله بركی داشدتنو نیسدو

نفو بان و كاله تتدریدار»

دروي

(همان.)92 :

همچنین این حکایت «یکی را از علماای راساخ پرسای.ن .هاه ماه هرماایی در ناا
وقف؟ گفت اگر نا از بهر جمعیت خاطر میستان .حالل است و اگر جمع از بهر ناا
مینشین .حرام.
نان از بدرای كدنج عبدادت گرفتهاندد

ناحبدالن ،نه كنج عبادت برای ندان»
(همان102 :و.)103

 . 4 .4موان /چال های وظیفهگرايی و غايوگرايی
در زمین رهتارهای اجتماعی بای .همزماا باه دو مساأله تدجاه هارد؛ یکای تظلیا
رهتارهایی هه از جانب جامعه ،مثبت ارزیابی میشدد و دی ری بررسی مداناع احتماالی
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هه دستیابی به هنشهای پسن.ی.ة اجتماعی را با هن.ی مداجه می هن ..ن ارنا.گا  ،ایان
مدانع را ذی دو عندا هردی و اجتماعی طبقهبن.ی میهنن .ا هرمنا .میتادا عداما
دی ری را به این سیاهه اهزود اما به نیر میرس ،.این دو بیشترین تأثیر را داشتهباشن .ا
از جمله مدانع هردی ،مصلظتان.یشی و منفعتطلبی است و مهمترین مالش اجتماعی،
نبدد رهاه معیشتی است.
 .1.4.4موان فردی
مصلظتان.یشی و منفعتطلبی
در برخی از مداقع ،شرایطی پیش میآی .هه آدمی بین دوگان منفعت خدیش و عما
به وظیفه قرار میگیرد .یا با دوگان منفعت و غایتان.یشای مداجاه میشادد .در مناین
مداقعی ،اگر جانب وظیفه و نتیجهان.یشی برگزی.ه شدد ،به ندعی اخالقی عم هردهایم.
بنابراین یکی از عم.هترین مالشهای زن.گی اخالقی همین مسأله است .حکایت پایش
رو مالش مصلظتان.یشی و وظیفهگرایی اسات «یکای از ملادک را مرضای هایا بادد ...
طایفه حکیما یدنا متفق ش.ن .هه مرین درد را دوایی نیست م ر زهره آدمای باه منا.ین
صفت مدصدف .بفرمدد طلب هرد  .دهقا پسری یاهتن .بر آ صادرت هاه حکیماا گفتاه
بددن ،.پ.رش را و مادرش را بخدان .و به نعمت بیهرا خشندد گردانیا .و قاضای هتادا داد
هه خاد یکای از رعیات ریخاتن ،ساالمت پادشااه را روا باشا( »... .ساع.ی.)75 1384 ،
همچنین این حکایت «همه هس را دن.ا به ترشی هن .شدد م ر قاضیا را هه باه شایرینی»
(هما  .)190همچنین این حکایت «بزرگی را پرسی.م از سیرت اخدا صفا .گفات همیناه
آ هه مراد خاطر یارا بر مصال خدیش مق.م دارد و حکماا گفتاه انا .بارادر هاه در بنا.
خدیش است نه برادر و نه خدیش است» (سع.ی.)106 1384 ،
 .2.4.4موان اجتماعی
نبود رفاه معینتی
یکی از مهمترین ارها زن.گی ،رهاه اقتصادی است .اگر این امار باا اخاتالل مداجاه
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شدد ،ساخت و ساما زنا.گی اخالقای و دینای جامعاه را آشافته میهنا ..ساع.ی در
حکایت پیش رو به نیکی این مسأله را تبیین میهن« .یکی از پادشاها عاب.ی را پرسی.
هه عیاال داشت .اوقات عزیز م دنه می گذرد .گفت همه شب در مناجات و سظر در
دعای حاجات و همه روز در بن .اخراجات .ملک را مضمد اشارت عاب .معلدم گشت.
هرمدد تا وجه هفاف وی را معین دارن .و بار عیال از دل او برخیزد.
ای گرفتدددار و ددددای بندددد عیدددال

دي دددر یسدددودگی مبندددد خیدددال

غددم فرزنددد و نددان و جامدده و قددوت

بدددازت یرد ز سدددیر در ملکدددوت»
(همان.)100 :

نتیجه
میتدا ن اه سع.ی به رهتارهای اخالقی مثبت/منفی گروههایدینی را باا ساه رویکارد
وظیفهگرایی ،غایتگرایی و هضیلتگرایی اخالقی تظلی هرد .از آ جا هه ن رش شایخ
شیرازی در گلستا  ،جامعهشناسانه است ،اخال هضیلتگرا باه لظااس بساام.ی همتار
مدرد نیر وی است؛ زیرا این گرایش اخالقی مبتنی بر نیت/درو اهاراد اسات و آدمای
نمیتدان .به نیکی بر نیت هسی هه هنشی را انجام میده ،.آگاه شدد تاا بار اسااس آ ،
قضاوت هن ..از منیر اخال تکلیف ،سع.ی معتق .است هه پیدستهگا مذهب شایساته
نیست از وظایف هردی و اجتماعی خدیش ع.ول نماینا ..در حادزة اخاال غایات ،از
خالل حکایات گلستا  ،آدمی متفطن دو نکتاه مای شادد؛ یکای اینهاه بیتادجهی باه
آثار/نتایه اعمال مدجب از دست داد رهبری اخالقای جامعاه میشادد و دی ار آ هاه
سست ش .پایههای اعتقادی جامعه گسترش مییاب ..ن ارن.گا ضمن اذعا به اینهاه
بیا رهتارهای منفی به تنهایی هاهی نیست ،بلکه دستیابی به مدانع آ نیاز مهام اسات،
در بخش دی ر مقالاه ،زمیناههایی را هاه باعار صا.ور رهتارهاای نااثداب اخالقای از
دینیارا میشدد به دو شاخه هاردی و اجتمااعی طبقهبنا.ی نمددهانا ..در شااخ اول،
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مصلظتان.یشی و منفعتطلبی عم.هترین مسألهای است هه زمین بروز ناهنجاریهاای
اخالقی را شک میده .و در شاخ دوم ،نبدد رهاه معیشتی ،زیربناییترین مدردی است
هه ساخت و ساما رهتارهای اخالقی را تظت تأثیر خدد قرارمیده..
دی نوشوها
 1ا ارسطد در این باره میگدی« .طبع انسا  ،م.نی است و اهراد آ بای .به اجتماع زیست هنن.
و به یک.ی ر یاری نمدده ،هارهای زن.گی را میا خدد تقسیم نماین .تا حدایه ایشاا بارآورده
شدد» (هروغی.)48 1375 ،
 2ا در این زمینه میتدا به آثار استاد مطهری ،آیاتاهلل مصاباحیزدی ،دهترشاریعتی و دی ارا
مراجعه هرد هه هر یک بسته به نیاز جامعه از منیر تاریخی ،سیاسای و اجتمااعی باه باورهاا و
نمددهای اجتماعی پرداختهان..

مناب
1ا قرین ،ترجمه مظم .مه.ی هدالدون ..قم دارالقرآ الکریم.
2ا بر  ،آگ و نیم هدف.)1356( .زمیندر جامعهشناسدیاقتباد .ا.ح.آریاا پادر ،تهارا
شرهت سهامی هتابهای جیبی.
3ا جاللیمق.م ،مسعدد .)1379( .دریمدی به جامعهشناسیدين و یرای جامعهشناسدان
بزرگ دين .تهرا نشر مرهز.
4ا روشبالو ،آ ماری و ادیا نیاد  .)1371( .روانشناسدی اجتمداعی مقدمدهای بدر
نظريهها و ینینها .ترجم سی.مظم .دادگرا  .تهرا مرواری..
5ا زرینهدب ،عب.الظسین .)1386( .باكاروان حله .تهرا علمی.
6ا سع.ی ،مصل ال.ین عب.اهلل .)1384( .گلستان .تصظی غالمظساین یدسافی .تهارا
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خدارزمی.
7ا سیف ،علی اهبر .)1390( .روانشناسی درورشی نوين .تهرا دورا .
8ا ضیاییهر ،سعی .)1388( ..تأثیر اخالق بر اجتهاد .قام پژوهشا اه علادم و هرهناگ
اسالمی.
9ا غرویا  ،مظسن.)1379( .فلسفر اخالق .قم پیک جالل.
12ا هرسار ،احما.)1377( ..جامعهشناسدی ،اندول ،مبدانی و نظريدهدردازان .تهارا
اوح.ی.
13ا هروغی ،مظم.علی .)1375( .سیر حکمو در ارودا .تهرا البرز.
14ا قانعی ،مهناز.)1388( .اخالق در ن اه موالنا .تهرا ن اه معاصر.
15ا هدئن ،بروس .)1386( .دریمدی بر جامعهشناسی .ترجما مظسان ثالثای .تهارا
تدتیا.
16ا گی.نز ،آنتدنی.)1391( .جامعهشناسی .ترجم حسن ماوشیا  .تهرا نشر نی.
17ا مصباحیزدی ،مظما.تقی .)1392( .نقد و بررسی مکاتب اخالقدی .تظقیاق احما.
حسین شریفی .قم مدسس آمدزشی و پژوهشی امام خمینی.
18ا منینگ ،اوبری .)1372( .مقدمهای بر رفتارشناسی .ترجم عب.الظساین وهاابزاده.
مشه .نیکا.
19ا ناس ،جا  .)1373( .تاري جام اديان .ترجم علیاصغر حکمت .تهرا علمی و
هرهن ی.

